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Första hjälpen och HLR i åk 7– 9
I läroplanen (Lgr22) för ämnet Idrott och hälsa står det att eleverna 
ska undervisas så ”att [de] agerar i enlighet med första hjälpens 
principer, det vill säga LABC. I årskurserna 7– 9 ska man öva sig  
på att utföra hjärt-och lungräddning”.

Svenska Röda Korset brinner för att sprida livräddande  kunskaper! 
Vi är en del av en global rörelse som  utbildar mer än 20 miljoner 
människor om året i  första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR).

Vi vill gärna samarbeta med din skola kring utbildning i första  
hjälpen och HLR. Vi erbjuder olika sätt som era elever i åk 7– 9  
kan jobba med målet från läroplanen. 

Vi kan erbjuda  
din skola dessa kurser 

 kostnadsfritt tack vare 
 ekonomiskt bidrag från 

 Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap (MSB). 

För bokning och mer  
information maila  

utbildning@redcross.se

Varmt välkomna!

Första hjälpen/HLR  Online
Detta är vår livekurs på nätet. Våra instruktörer leder  
en grupp elever genom övningar och korta teoripass. 
Eleverna bygger sin egen övningsdocka med hjälp av våra 
instruktioner. Genom att utbilda online når vi alla skolor i 
Sverige. Antal deltagare: upp till 30 elever. Tid: 3 timmar. 
Eleverna får intyg. 

Första hjälpen/HLR  Fysisk kurs
Vi kommer till skolan och genomför kursen hos er.  
Våra instruktörer leder en grupp elever genom övningar  
och korta teoripass. Antal deltagare: 10–14 elever.  
Tid: 3 timmar. Eleverna får intyg. 

Bara en sak till… Röda Korset hjälper människor som drabbats av kriser och katastrofer. Tack vare miljontals volontärer i 192 länder 
når vi fram, även när det är svårt. I Sverige finns lokalföreningar över hela landet där tusentals volontärer är engagerade. De har mycket att 
berätta om vårt unika uppdrag. Varför inte bjuda in dem till er skola?

Våga rädda liv  Interaktiv webbkurs
Våga rädda liv är vår webbkurs där eleverna får ta snabba 
beslut i ett engagerande spel. Webbkursen fungerar utmärkt 
som en introduktion eller repetition. Våga rädda liv har nått 
hundratusentals personer, däribland många elever. Eleverna 
får intyg. 

Röda Korsets förstahjälpen-app
I vår app finns instruktioner för såväl en rad livshotande 
tillstånd som mindre akuta. Här finns information som 
fördjupar kunskaperna, avsnitt med frågor och svar samt 
även illustrationer och filmer. Den finns att ladda ner där 
du brukar ladda ner appar till din telefon.
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